
go, odznakę honorową w uznaniu 
zasług poniesionych na rzecz roz-
woju gospodarki Rzeczypospolitej 
Polskiej. Oczywiście zasług Banku 
Spółdzielczego w Chodzieży, bo to 
przecież jego zasługi zostały w ten 
sposób docenione.

Mam nadzieję, że jak zwykle, rów-
nież informacje o naszej aktualnej 
ofercie, będą dla Państwa interesu-
jące i sprawią, że spotkamy się w na-
szych placówkach. Zapraszam rów-
nież do korzystania z informacji na 
naszej stronie internetowej 
www.bschodziez.pl.
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Jesienią zwykle wiele się dzieje. Po 
okresie wakacyjnego wypoczynku, 
przychodzi czas na zadania i dzia-
łania, których latem zazwyczaj nie 
podejmujemy. Pierwszym symp-
tomem jesieni jest początek roku 
szkolnego. Choć ma on miejsce 
jeszcze latem, to już pachnie spa-
dającymi kasztanami, kolorowymi 
liśćmi, nowymi szkolnymi i nie tylko 
szkolnymi wyzwaniami. 

My też podejmujemy coraz to 
nowe wyzwania i w naszej gazetce 
o nich informujemy. Dziś, chciał-
bym szczególną uwagę zwrócić na 
włączenie się Banku Spółdzielcze-
go w Chodzieży w program wspie-
rania dużej rodziny. Na początek, 
przygotowaliśmy bardzo atrakcyjne 
warunki kredytowania dla posiada-
czy Kart Dużej Rodziny, zarówno 
chodzieskiej, jak i ogólnopolskiej. 
Jestem przekonany, że pozwoli to 

na łatwiejsze i mniej uciążliwe fi-
nansowanie wydatków w dużych 
rodzinach, bo przecież w dużej ro-
dzinie i wydatków jest niemało. Od-
powiedzialność społeczna, jaką za-
wsze prezentowaliśmy, sprawiła, że 
uczestnictwo w tym programie po-
traktowaliśmy jako coś naturalnego 
i nieodzownego. Przecież również 
społecznie działamy już od ponad 
stu lat.

Chcemy też podzielić się 
z Państwem informacjami o tym, co 
w ostatnim okresie wydarzyło się 
w życiu naszej lokalnej społeczno-
ści, w czym braliśmy czynny udział, 
czemu patronowaliśmy i co wspie-
raliśmy.

W moim przekonaniu, między in-
nymi takie działania, przyczyniły się 
do tego, że miałem zaszczyt otrzy-
mać, od Wicepremiera, Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskie-

Szanowni Państwo

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Dariusz Bugajski

MAM SWÓJ
 BANK!

RACHUNEK DEBIUT

JEDYNE TAKIE KONTO W TWOIM MIEŚCIE!
DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

KONTO DEBIUT TO:
za założenie konta
za prowadzenie rachunku
za wydanie karty
za bankowość elektroniczną0zł 



XX Jubileuszowe Chodzieskie Targi Gospodarcze 
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chodzieży

30 maja 2015r. na terenach MOSiR w Chodzieży, odbyły się XX Jubileuszowe Chodzieskie Targi Gospodarcze „Pro-
mocje 2015”, których patronem generalnym był tradycyjnie Bank Spółdzielczy w Chodzieży. Na osoby odwiedzające 
stoisko Banku czekało wiele atrakcji. Największym powodzeniem cieszyła się zabawa - „rzut ringo do celu”, za udział 
w której zarówno dzieci, jak i dorośli otrzymywali drobne bankowe upominki. Nasi pracownicy wzięli też udział 
w Turnieju Firm, w którym po zaciętej walce zajęli IV miejsce. 

Jedną z nagród w konkursie targowym dla odwiedzających ufundował Bank Spółdzielczy. Szczęśliwym zdobywcą 
skutera został Pan Jerzy Barańczak z Chodzieży, któremu kluczyki wręczył Prezes Zarządu Banku, Dariusz Bugajski. 
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwycięscy i mamy nadzieję na przyszłoroczne spotkanie na Targach.

Miło nam poinformować, że 
w dowód uznania zasług Ban-
ku Spółdzielczego w Chodzieży, 
Prezes Zarządu Banku - Dariusz 
Bugajski został wyróżniony 
przez Wicepremiera, Ministra 
Gospodarki Janusza Piecho-
cińskiego, odznaką honorową 
w uznaniu zasług poniesionych 
na rzecz rozwoju gospodarki 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszystkie marzenia w zasięgu ręki! W Banku Spółdziel-

czym w Chodzieży czeka kredyt gotówkowy „Witaj Szkoło”

Warto wykorzystać możliwości jakie daje: 

Dla posiadaczy ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny 
oraz Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny przygotowa-
liśmy dodatkową promocję – obniżoną prowizję za 
udzielenie kredytu.

Wyróżnienie od 
Wicepremiera

„Witaj szkoło” – 
kredyt gotówkowy

 • kwota kredytu do 100 000 zł,
 • okres spłaty do 36 miesięcy,
 • termin spłaty dostosowany do 
indywidualnych potrzeb,

 • atrakcyjne oprocentowanie.

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



Bank Spółdzielczy w Chodzieży, wychodząc na-
przeciw potrzebom rodzin posiadających Kartę 
Dużej Rodziny, wprowadził dla tych osób specjalną 
promocję. Rodziny, posiadające kartę dużej rodzi-
ny, zarówno chodzieską, jak i ogólnopolską mogą 
skorzystać z: 
 • obniżonej prowizji od udzielanych kredytów kon-

sumenckich,
 • obniżonej prowizji od udzielanych  kredytów 

mieszkaniowych i pożyczek hipotecznych.
Elementem promocji jest również dodatkowy 

bonus –  im więcej członków rodziny posiada kon-
to w Banku Spółdzielczym w Chodzieży, jest tym 
niższe oprocentowanie kredytu gotówkowego! 
Młodzieży, polecamy dodatkowo do konta kartę 
MasterCard PayPass KKS Lech Poznań, dzięki któ-
rej spełnią się marzenia o obejrzeniu meczu na 
poznańskim stadionie i to całkiem za darmo – do 
każdej karty voucher na mecz Lecha Poznań gratis. 

Szanowni Państwo – kto ma kredyt gotówkowy w Banku Spół-
dzielczym w Chodzieży, może wziąć udział w nowym konkursie: 
„Rodzinne zdjęcie z wakacji”. Do wygrania wycieczka do Disney-
landu albo tablet Lenovo Yoga. Wystarczy, skorzystać z kredytu 
gotówkowego i wysłać rodzinne zdjęcie z wakacji na jeden z adre-
sów: www.sgb.pl/kredytzkonkursem i www.konkurs.sgb.pl. Mają 
Państwo czas do 18 września, by skorzystać z okazji i przy odro-
binie szczęścia, sprawić radość sobie i swoim bliskim!

Bank Spółdzielczy w Chodzieży otwiera 
się na potrzeby Dużej Rodziny

KONKURS
Rodzinne zdjęcie 

z wakacji

BANK 
OTWARTY DLA DUŻEJ 

RODZINY
OTWARTY DLA DUŻEJ 

RODZINY

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze! ...już od 100 lat



A co jest najlepsze? Dla każdego coś innego, a dla 
niektórych wszystko razem. Korzystanie z możliwo-
ści dostępu do konta przez internet, spodoba się za-
pewne wszystkim, którzy lubią w spokoju, w domo-
wym zaciszu, przy własnym komputerze, laptopie lub 
smartfonie, zadbać o swoje płatności, by o niczym 
nie zapomnieć i terminów nie przegapić. Być może 
przypadnie im do gustu również możliwość zapłaty 
za zakupy internetowe bezpośrednio ze swego kon-
ta. A innym razem, udając się do sklepu, na tradycyj-
ne zakupy, zapłacą za nie przy pomocy wydanej do 
konta karty płatniczej, czy przy jej pomocy wypłacą 
gotówkę z bankomatu. Tym, którzy czasami potrze-
bują sfinansowania nieco większego wydatku, przy-
pada się zapewne możliwość uzyskania limitu kredy-
towego na koncie; na wszelki wypadek.

Mistrz Domowych Finansów wie, że taki pakiet 
możliwości łatwo polubić i dlatego zachęca do peł-
nego z nich korzystania, a wszystkim tym, którzy 
jeszcze nie zdecydowali się na posiadanie własnego 
konta osobistego, poleca zainteresowanie się ofertą 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży, w którym po-
siadanie takiego konta, prócz wszystkich przedsta-
wionych możliwości, daje również prawo do promo-
cyjnych warunków korzystania z niektórych innych 
usług. Mistrz sądzi, że to właśnie dziś nadszedł czas, 
by skorzystać z zaproszenia do najbliższej placówki 
Banku Spółdzielczego w Chodzieży.

Mistrz Domowych 
Finansów pamięta 
czasy, kiedy Rachunek 

Oszczędnościowo-Rozli-
czeniowy, zwany też kontem 

osobistym lub potocznie „ro-
rem”, nie dawał jego posiadaczom 

zbyt wielu możliwości. Ot, można 
było robić przelewy, wpłacać i wypłacać 

pieniądze, ale to wszystko jedynie w banku 
i przy pomocy papierowych druczków.

Dziś, to już nie to samo konto. Mistrz Domowych 
Finansów wie, że sposób korzystania z takiego ra-
chunku zmienił się w ostatnim czasie znacząco. Wie 
również, że warto się tymi nowymi możliwościami 
zainteresować. Przede wszystkim, należy zauważyć, 
że korzystanie z rachunku nie wymaga już wypeł-
niania żadnych papierowych druków, opłacać swoje 
rachunki i wykonywać przelewy można we własnym 
domu, gotówkę wypłacać z bankomatu, o ile jest po-
trzebna, bo przecież zapłacić za zakupy można przy 
pomocy karty, która jest już praktycznie częścią każ-
dego konta osobistego.

Nie da się ukryć, że wygodne i sprawne  gospoda-
rowania własnymi finansami, zależy w dużej mierze 
od tego, czy zdecydujemy się na posługiwanie kon-
tem osobistym i z jakich jego możliwości będziemy 
korzystać. Mistrz Domowych Finansów radzi rozpo-
znać je wszystkie i wybrać to, co dla nas najlepsze. 

Mistrz Domowych Finansów 
i pakiet możliwości

Finansów pamięta 
czasy, kiedy Rachunek 

Oszczędnościowo-Rozli-
czeniowy, zwany też kontem 

osobistym lub potocznie „ro-
rem”, nie dawał jego posiadaczom 

zbyt wielu możliwości. Ot, można 
było robić przelewy, wpłacać i wypłacać 

pieniądze, ale to wszystko jedynie w banku 
i przy pomocy papierowych druczków.

i pakiet możliwości

Dla wszystkich pracowników, wszystkich spółdzielni, 
przygotowaliśmy wyjątkową ofertę! Kredyt gotówko-
wy „Trzymajmy się razem”, który zapewnia wyjątko-
wo atrakcyjne warunki kredytowania, okres spłaty 
kredytu do 12 miesięcy, przy szybkiej decyzji kredy-
towej i minimum formalności. Po więcej szczegółów 
zapraszamy do naszych placówek.

„Trzymajmy się razem” – spółdzielcy, spółdzielcom

TRZYMAJMY
SIĘ RAZEM
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Na X Wystawie 
Koni Hodowlanych

Na XX Turnieju 
Wsi w Kaczorach 

Prezent dla Działu Historii i Tradycji Miasta

W dniu 28 czerwca 2015 r. na stadionie miejskim 
w Chodzieży odbyła się X Wystawa Koni Hodowlanych 
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Chodzieży. 
Wydarzenie przyciągnęło wielu miłośników jeździec-
twa. Bank ufundował nagrodę dla właściciela najpięk-
niejszej bryczki oraz nagrodę specjalną dla publiczno-
ści. Nasi pracownicy pojawili się z ofertą przygotowaną 
specjalnie dla hodowców koni oraz drobnymi upomin-
kami od Banku. 

Tradycyjnie, Bank Spółdzielczy był obecny również 
podczas XX Turnieju Wsi w Kaczorach. Zawody roz-
grywane 26 lipca, były doskonałą okazją do wspólnej 
zabawy. Podczas, gdy 12 sołectw rywalizowało o Pu-
char Wójta Gminy Kaczory, goście odwiedzający sto-
isko Banku też mieli szansę stanąć w szranki w rzucie 
do celu i „wycelować” miłe bankowe upominki. Mimo 
wietrznej pogody wszyscy doskonale się bawili.

W środę, 1 lipca, Dział Historii i Tradycji Miasta, 
chodzieskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej odwiedzili 
przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Chodzieży: 
Prezes Zarządu -  Dariusz Bugajski oraz Dyrektor Od-
działu w Chodzieży -  Hanna Gałązka. Goście przeka-
zali chodzieskiemu „muzeum” zabytkowy porcelanowy 

serwis do kawy i herbaty, wyprodukowany w chodzie-
skiej fabryce porcelany w okresie II Wojny Światowej. 
Serwis jest nie tylko zabytkowy, ale również niezwykle 
piękny i w bardzo dobrym stanie, co sprawie, że powi-
nien być atrakcyjnym elementem zbiorów.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze! ...już od 100 lat



Rozpoczynamy kolejny rok szkolny i kolejny rok 
współpracy ze Szkolnymi Kasami Oszczędności, któ-
re uczą oszczędzania i propagują wiedzę o finansach, 
między innymi poprzez zabawę i liczne konkursy. 
O tym, że warto oszczędzać w SKO świadczy zakoń-
czony konkurs „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku 
Spółdzielczym - edycja 2014/2015”. W gronie laureatów 
znalazły się aż trzy szkoły, z którymi współpracuje Bank 
Spółdzielczy w Chodzieży. 
W kategorii szkół większych nagrodzone zostały:
1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 

w Strzelcach, 
2. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 

w Margoninie.

Wśród mniejszych szkół, jednym z laureatów została
Szkoła Podstawowa w Oleśnicy. 

Wynik ten jest dużym sukcesem, ponieważ w konkur-
sie brało udział blisko 400 szkół. Podczas zakończenia 
roku szkolnego, uczestnikom konkursu w wyróżnio-
nych szkołach, zostały wręczone nagrody w postaci 
plecaka turystycznego dla Opiekuna SKO, bonu upo-
minkowego dla szko-
ły, do wykorzystania 
w sieci Empik oraz 80 
plecaków dla najsys-
tematyczniej oszczę-
dzających dzieci.

„Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku 
Spółdzielczym - edycja 2015/2016” rozpoczęta!

Sięgnij po
mistrzowską kartę

Płacąc kartą kibica, wspierasz 
młode talenty Lecha Poznań.

Korzystaj z funkcji stadionowej
karty i wspieraj swój Klub.

Karta Lecha Poznań do konta w Banku Spółdzielczym 
w Chodzieży – nadal w zasięgu ręki każdego 
sympatyka Kolejorza.

mistrzowska karta debetowa 
do konta osobistego.

PŁACISZ = KORZYSTASZ
•

•

•
•

•

  

  

  

  

  

przy zakupie biletu lub karnetu na stadionie, masz możliwość 
wyposażenia karty w funkcję stadionową,

nabywając pierwszy bilet lub karnet na mecz za pomocą karty kibica,
otrzymujesz 10% zniżki,

kartą dokonasz płatności za zakupy – zarówno w sposób tradycyjny, 
jak również zbliżeniowo i w Internecie, a także wypłacisz gotówkę
w bankomacie lub punkcie usługowo-handlowym, oferującym 
usługę cashback,

saldo rachunku możesz sprawdzić w każdym bankomacie lub 
przez Internet.

Runda wiosenna w pełni, 
Kibicuj Lechowi razem z nami! 

Płać kartą w niebiesko – białych 
barwach!

 Karta kibica MasterCard ® PayPass™

SPÓŁDZIELCZA GAZETKA BANKOWA



Kolejna edycja lokaty promocyjnej - 
wystarczy 500 zł na Lokacie SGB „Lato 
2015” i można połączyć oszczędzanie 
z wygraną. Wśród osób, które założą 
lokatę do 09 października, rozlosowane 
zostaną atrakcyjne nagrody, m.in. zesta-
wy śniadaniowe Russel Hobbs, składa-
jące się z czajnika elektrycznego, eks-
presu przelewowego oraz tostera, grille 
Landmann oraz nagroda główna Ford 
Focus Trend. 

O tym, że warto oszczędzać z Ban-
kiem Spółdzielczym w Chodzieży prze-
konali się laureaci losowania nagród 
w Lokacie SGB „Jesień 2014”. Aż sześciu 
naszych klientów wygrało nagrody w po-
staci robotów kuchennych Bosch MUM 
oraz zestawów narzędzi Dunlop.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom i życzymy wiele szczęścia 
w kolejnych edycjach Lokaty SGB.

Na zdjęciu laureaci lokaty SGB „Jesień 2014”, Panowie 
(od lewej) Jan Wołczyński, Józef Depta, Paweł Pianka 

oraz nasza koleżanka, Ewa Nochowicz. 

Zapraszamy na stronę www.bschodziez.pl oraz do naszych placówek do zapoznania się ze szczegółową ofertą.

Lokata SGB „Lato 2015” – pora na zysk!

W Banku Spółdzielczym -
Przyjazny klimat dla inwestycji w rolnictwie

Na jakich warunkach udzielany 
jest „Kredyt Unijny SGB” w Banku 
Spółdzielczym w Chodzieży?
 • korzystne oprocentowanie, 

 • finansowanie do 100 % wartości 
inwestycji,

 • dogodne warunki spłaty kredytu 
dostosowane do możliwości i po-
trzeb klientów.

Sierpniowe i wrześniowe dożynki to 
czas świętowania z okazji zakończe-
nia zbiorów. Jest to także doskonały 
moment na podjęcie decyzji o do-
inwestowaniu gospodarstwa. Bank 
Spółdzielczy w Chodzieży dzięki 
znajomości rynku i specyfiki po-
trzeb rolników dostosował do nich 
swoją ofertę. Dla każdego zaintere-
sowanego inwestycjami i rozwojem 
gospodarstwa przygotowaliśmy 
„Kredyt Unijny SGB”.

Na rolnika, który chciałby powiększyć areał upraw czeka kredyt inwestycyjny „Nowa Ziemia”, który charakteryzuje 
się okresem kredytowania do 15 lat, atrakcyjnym oprocentowaniem i możliwością odroczenia spłaty do 24 miesięcy, 
w przypadku kredytów długoterminowych.

Na jakie inwestycje przezna-
czony jest „Kredyt Unijny SGB” 
udzielany w Banku Spółdziel-
czym w Chodzieży?
„Kredyt unijny SGB” udzielany jest 
w celu realizacji przedsięwzięć 
z udziałem dotacji 
z zagranicznych funduszy pomoco-
wych, pomostowego finansowania 
części podlegającej dotacji lub/i 
uzupełnienia środków własnych be-
neficjenta.

Bank Spółdzielczy w Chodzieży - Dobry Bank, na dziś, na jutro, na zawsze! ...już od 100 lat



Dane adresowe centrali i naszych oddziałów

Centrala i Oddział w Chodzieży
ul. Składowa 1
tel. 67 28 10 600

bschodziez@bschodziez.pl
www.bschodziez.pl

Filia Chodzież
ul. Rynek 19
tel. 67 28 10 605

Oddział w Budzyniu
ul. Dworcowa 11
tel. 67 28 43 300

Oddział w Kaczorach
ul. Nowe Osiedle 2
tel. 67 28 42 291

Oddział w Margoninie
ul. 22 stycznia 25
tel. 67 28 35 100

Oddział w Szamocinie
ul. Plac Wolności 2
tel. 67 28 33 100

Filia w Ujściu
ul. Czarnkowska 32
tel. 67 21 52 502

Lokata Lato 2015

Zasłużyłeś na odpoczynek, 
teraz daj popracować swoim 
oszczędnościom.

Załóż 12-miesięczną lokatę 

Wystarczy jedyne

LATO 2015

500 zł

KORZYSTAJ Z WAKACJIKORZYSTAJ Z WAKACJI
Twoje oszczędności

bezpiecznie
pracują

Czas na wakacyjny relaks 
i dobry pomysł na oszczędzanie.
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